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VOKIEČIAI VIS TOLIAU
ATGAL STUMIAMI
Talkininkai tik už 8 mylių nuo
Fismes
Vokiečiai deda pastangas, kad
nepatekti į spąstus

UKRAINAI NORI MONAR
OHIJOS.

UŽDĖS DVIEJŲ BILIJONŲ
MOKESTĮ ANT PERTEK
LIŲ DAIKTŲ.
Washington, liepos 30.—
Užmanymai, kad $8,000,000,000 mokesčių bilins apimtų ir
mokestį už pertekliaus daik
tus, buvo vakar gvildenami
žemesniajam kongreso bute.
J a u nutarta, kad padidinti
nuošimtį mokesčio ant priva
tinių ir korporacijų ineigų ir
perviršio pelno. Aprokuojan»u, kad mokestis už pertek
liaus daiktus atneš $2,000*-

Centrai sudaryti, kad sujungti
Rusiją po Nikalojumi.

Turkija su Vo_

ke ryšius

_

Amsterdam, liepos 30.—Ne
senai įvykęs
monarcliistų
kongresas Kijeve nusprendė,
kad sudaryti Rusijos miestuo
se centrus ir išnaujo pakelti
valdžią, kuri viešpatavo ligi
caro nuo sosto nuvertimo.
Taip-gi nusprendė, kad su
jungti Ukrainą su Didžiąja
Rusija
po didkunigaikščiu
Nikaloju. Kijevo laikraščiai
rašo, kad veikimas "juoda
šimčių" atgijęs.
Kada ištikro sužinota buvu
sio caro mirtis, daugybė Ru
sijos oficierių nešiojo juodą
gedulybę.
Popas meldžiasi už Nikaloju.
Kada buvusio caro nužudy
mas buvo užgintas, Kijevo
stačiatikių katedra buvo pilna
žmonių, kurie susirinko del
padėkavojimo. Tada sugiedo
ta Veuns himnas "Dieve, sau
gok carą". Popas sakydamas
pamokslą, pasakė:
"Cerkvė nesimaišo politikon, bet yra priedermė visų
tikru rusu melstis už Nikalo-

LONDONAS, liepos 30.—
Anot gautų informacijų iš
000,000.
Konstantinopolio, Turkija per
traukė diplomatinius ryšius su
HINDENBURGAS GYVAS. Vokietija.
TALKININKAI BRIAUJASL VOKIEČIAI APLEIDO PUŠitą žinią pranešė ExchanAihsterdam,
liepos
30.—
OANT FISMES.
S ? KYLIO.
ge Telegraph komp. korespon
ficijalė telegrama iš vokiečių
dentas iš Copenhageno.
vyriausios
stovyklos
praneša,
Tai vyriausioji vokiečių vei
Ir vis dar vejami toliaus.
Jau seniau buvo kalbama,
kad paskalos apie fieldmaršakimo bazė.
lo Hindenburgo sveikatą yra kad Turkija su Vokietija tu
Londonas, liepos 30.—Dauri nesutikimus del MosopotoPARYŽIUS, liepos 30.— | gi a u kaip pusė kylio tarp visai neteisingos. Sako, Hin
mijos ir Bulgarijos.
Vokiečių sosto įpėdinio armija j M a r n e i r V e s l e l l r m i j a u v o . denburgo sveikata yra geriau
Vokietija neduoda pagelbos
sia.
niekur negali atsilaikyti prieš ; k i l H , i u a p l e i , t a . Talkininkai
turkams Mesopotamijoje prieš
stipru talkiiiinkų galimą. Vo- i v o k i e č i u s vis varo šiaurėn.
jas pozicijas'*, bet nesakoma, anglus, nors tai buvo žadėju
kiečiai buvo mane sustoti
i
•
n
si.
r
_
_
.
, i
Prancūzai su amerikonais kur jos randasi. Vokiečių va
Padarytoje taikoje su Ru
dai gali sumanyti, kad laiky
Ourcą
paupiu.
nebuvo
lai- i •
,
ko.
Vis
genamiBet
toliau.
Užpase, užima ir
svarbias
vietas.
Vo tis prieš talkininkus stipriai munija vokiečiai apsilenkė su
rytuokalinėse vokiečių sargybose pietuose,
, 'v
•.su anglais
i •
., . ,bavarai, ir
. _
' „. kiečių
atsitraukimas gerai pagamintose vielose į pietus Turkija. Bulgarijai davė Doveikia
prusai.. Pašė
vedamas. Talkininkų spaudi- nuo Vesle. Tėmytojai mano, brudžos dali, gi Turkijai nie
I
c
lusiai jie puolasi prieš žygiuo
jų, Dievo tarną, kuris daug
masis iš rvtiniu ir vakariniu kad Vesle paženklins vokiečių ko.
jančius talkininkus. Bet tas pusiu gerai atlaikomas, ir kv
traukimąsi į šiaurę, bet upe Iš to ir pakilo nesutikimai. nukentėjo".
nieko negelbsti. Talkininkai!,.
;
,
r ,'
.lis kalbėjo apie išnaujo su
r A _.
, .
' lio atvarą dar vra gana dide yra negili ir teka šiaurvakatvarkymą monarchijos, saky
lė, kad leisti vokiečiam* pa- rnosna. Aisne upė randasi nuo PASKUBINS KAREIVIŲ
užima
telius. miestelius paskui mies
damas: "Dievo namai, kurie
•« *ytų 14g vakarų tarp Soissons
r*
LAVINIMO PLENUS.
Prancūzai -n amerikonai,
buvo sugriauti, bus vėl atsta
Fere-en-Tardenois,
svarbi ir RlKums. Su augs t urna Cheperėję upę Ourcą, visu smar
tyti ' \
vokiečiu bazė i šiaurrvtus nuo miu des Dames užpakalyj, bu
New
York,
liepos
30.—Tau
kumu sauja tiesiog ant Fis
Po pamaldų ištiko kruvini
Chateau-Thierry, jau paimta. tų labai stipri vieta.
tinės
Apsaugos
sąjunga.
mes,
ant svarbiausios vokie
(Ii Ville-en-Tardenois, į ry
(National* Seeurity league) susirėmimai Kijevo gatvėse
čių veikimo bazės palei upę
" R a m u " , sako Berlynas.
tus nuo Fere, neužilgo bus
neužilgo pagamins pienus, su- tarp monarcliistų ir bolševikų.
Vesle. Vakar vakare buvo pra
talkininku rankose. Kuone viOficijaliam pranešime Ber Iyg kurių valdžią sutaupius
nešta, kad jie nuo to svarbaus
TALKININKAI TURI PAĖsas Dormans-Rheimso kelias lynas nepripažįsta jokią tal daug laiko ir pinigų lavinime
miesto randasi tik už 8 mylių.
MC 20 MIESTŲ.
via jau talkininku. Vokiečiai, kininkams pasisekimų šešta - užsiregistravusių. Tai]) prane
Ant kylio sparnų seka didosuprantama, rengiasi dienyj ir sekmadienyj. Išduo šė sąjunga šiame mieste. Su- Manoma, vokiečiai sustos prie
Ii mūšiai. Ten vokiečiai gina-! £ v r ' u
damas sekmadienio raportą, suvienijimas turi 281 šaka S.
Vesle.
si, k a d talkininkai nesusiau- į P a s i e k i l ^ e s l ( V
Berlynas rašo, kad diena bu Valstijose. Pienus pagamins
rintų išėjimo iš kylio. r>es tvo- Vokiečiai vis stipriau priešivus "rami, išimant mūšius j komisija pradinio lavinimo už
Paryžius, liepos 30.—"Kaip
met vokiečiams butų pabaig
naši.
ant Ourcq".
siregistravusių vyrų. Milita- matoma, vokiečiai
nemano
tas daiktas.
Vok M- iai vartoja artileriją
Tvvko smarkus vietiniai vei- rinių taktikų mokins paliuo- sustoti ir spirtis prieš talki
<vai<
ir kulkosvaidžius,
kad sustab- k i m a i t a r p Kh e į m s įr Souain, suoti oficieriai. Moralį ir fi ninkus prie
Fere-en-TardeČEKŲ TAIKOS P L E "W A C
dyti talkininkus. Kada pran- į į r y t u s m\o M a r n e m l l ^ i o v i e . zišką lavinimą suteiks kunigai nois M ', rašo Echo de Paris,
ATMESTAS.
euzai u amerikonais spaudžia I t 0 f t j bet K e n . Gourand visus ir gydytojai.
"bet traukiasi toliaus. Sudė
Arsenalai, parkai ir žaisma- jimas, šeštadienio laimėjimų
Austrijos butas nesutinka su si šiaurėn, vokiečių priešini vokiečių užpuolimus atblpškė,
mąsi, stiprėja. Vokiečiai taip palaikydamas paimtąsias vie vietės bus naudojami tam tik parodo, jog prancūzai paėmė
čekų rezoliucijomis.
gi gerai vartoja
artileriją. tas.
slui.
dvidešimts miestelių ir plačius
Neoficijaliai paskelbta, kad
miškus. Manoma, kad vokie
Amsterdam. liepos 30.- Pasistatę augštose vietose į
Policija uždarė keturis ki čiai sustos prie upės Vesle,
Deputatas Stanek prieš Aus šiaurę nuo Soissons ir Rhe- ten paimta 1,500 belaisvių.
Kitose vakarinio fronto da nus So. Clark gat. nuovadoje. kad įvykinti
sprendžiamąjį
trijos žemesnįjį butą pastatė ims, jie baisiai lieja ugnį į
lyse yra tyla. Anglai savo Jie suimti po numeriu 214 musį .
čekų rezoliuciją, kurioje jie abi kylio pusi.
Nuo vakaru ligi rytu talki- fronte pasekmingai darė už West 22nd gat. už rūkymą
Le Journal rašo: "Mes se
reikalauja taikos be jokiu at
ninku linija dabar traukiasi puolimus prieš vokiečius.
opiumo.
kame vokiečius žingsnis į
lyginimų.
Oulcliy-La-Chateau, paRezoliucijoje pasakyta, kad nuo
al
karės tęsimas vra bereikalin- S šiaurinį Ourcq krantą, lig
gas žvilgsniais ^«/.;^o
pačios s™™;
žmoni- Fere. Nuo Fere
. rper Sergy
» ' il
\ . .
,..., c T n - • „., , (Joussancourt [ pietus nuo Vil
iosi ir politikos. Laip-gi pa-.
.
*•
i
.
i i • • \™^' +„,..•; lc ligi Bhgnv. TĮ šiaurę nuo
žvmima, kad visi žmones ture* • oY
i • *• •
/
Oulchv ir Bhgny, vokiečiai
4- OT.^ nanJoi
tų teisę spręsti savo naudai.,
. -.
*
. ..
J* ,.
.,, i a n f n • J QT1 + stipriai laiko savo pozicijas.
Pagahaus pareikalauta, idant j r
•
rios
užima
pumą
vietą
vokie
Austrija pamestų prijungimo j Laimėja 18 mylių į 10 dienų.
čių imperigalizmo
mintyse.
ir
teorijas, ku.
Telegrama iš Viennos laik
Sergy dabar
amerikonų
raščiui Vossische Zeitung pra rankose. Randasi už 18 mylių
neša, kad butas tą čekų rezo nuo Chateau-Tliierry. Reiškia,
liuciją atmetė, kaipo netinkan per dešimtį dienų, amerikonai
čią ir svarstyti.
vokiečius atstūmė 18 mylių.
Deputatas Stanek sako, če Sekmadienyj talkininkai kaikai paliks dideli ir tvirti, ne kuriose vietose laimėjo pen
žiūrint į persekiojimus siaura kias mvlias. Fronte nuo Oulprotės, valdžios.
cliy lig Bligny, laimėjo trupu
tį viršiaus dviejų mylių.
Londonas, liepos 30.— Te Nors vokiečiai ir neturi di
legrama laikraščiui Times iš delių nuostolių kareivių, tal
Tokyo praneša, kad Japonija kininkai suims daugybę gink
su nekantrumu laukia Wilso- lų, kurių vokiečiai neturėjo
no atsakymo į jos paskutini laiko sunaikinti. Raiteliai vėl
raštą apie intervenciją Rusi vokiečius varosi, ir žemai
Anglijos kanonieriai, kaip čia matoma, prie armotų karės laukuose, dirba pusplikiai.
joje,
skrajojantieji lakstytuvai juos
engia.
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VOKIETIJOS GYVENTOJŲ
VARGAI
DUOK VIENĄ APRĖDALĄ,
ARBA EIK Į KALĖJIMĄ.

Mėsos porcija sumažinta.

• Berlyno Vossische Zeitung
X
rašo, kad mėsos porcija su
Kaizeris pradeda savo žmones
mažinta nuo 20 ligi 16 uncijų
spausti.
į savaitę.
Vokiečių ekonomijos taryba
Amsterdam, liepos 30.—Vo
kietijos valdžia paskelbė "pas andai turėjo susirinkimą. Pir
kutinį pranešimą" visuomenei mininkavo tautinės bankos
atiduoti karės darbininkams direktorius, Schacht.
Sžfcro kalboje, pirmininkas
ir kareiviams mažiausiai po
vieną siutą nuo kiekvieno Schacht plačiai kalbėjo apie
žmogaus. Jeigu kuris to ne- pasaulio ekonominį stovį ir
nadarvs, bus uždarvtas kalė- svarbumą Anglijos priėmimo
jiman vieneriems metams ir privilegiruoto mokesčio sistenubaustas nedaugiau,
kaip mo savo kolionijose. Jisai pa
minėjo dabar esančią darbo
$2,500.
Su keliais išėmimais, neivie- komisiją del centralės Euro
nas. valsčius dar nesudarė pil pos, kuri nėra papildyta eko
nominės tarybos, žvilgsnių su
nos savo dalies, kad surinkti
vartojimui karės patyrimų del
1,000,000 senų drabužių. Di
atnaujinimo ekonominės sis
dysis Berlynas turi sudėti
temos.
75,002, bet sudėjo tik'34,994.
Iždo sekretoriaus pagelbiDidelį audeklų reikalingumą
parodo tas, kad neužilgo nuo ninkas Schiffer pasakė, kad
visų bus atimtos langatiesės. naujosios tarybos pajėgos bu
Jų vieton bus duota popierinė tų dedamas sudaryti gerus emedžiaga, arba bus užmokėta konominius ryšius tarpe centralių valdžių. Taryba, jis sa
prieškarinė kaina.
Nors privatiniai namai nuo ko, neprivalėtų turėti politito yra paliuosuoti, jau yra kinių palinkimų.
Jis sakė, tarifos unija su
daug murmėjimo. Berlyno Lokal Anzeiger pasidrąsina ra- Austrija-Ungarija butų di
džios ekonominės svarbos rei
švti:
"Visuomenė, tv. vidurinis kalas visam pasauliui.
Dr. Schotte pridėjo, kad Vo
luomas, labjausiai daugvarginamas. Labai pavargo dary kietijos pareiga yra padaryti
dama begalines aukas. Jeigu ekonominę taiką Europoje ir,
valdžia ko reikalauja, privalo su pagelba visuotino sandargerai užmokėti, kaip daro ka bavimo, išnaujo atitaisyti san
rės
medžiagos
pristatyto delius neišdirbtų medžiagų
,"
iš kitos pusės jūrių.
jams
žingsnį, visokiais budais var VOKIEČIAI DARO DIDE
gindami juos. Mūsų raiteliai LIUS BOMBŲ MĖTYMUI
peržengė toli per oficijaliai
AEROPLANUS.
praneštas vietas. Mūsų lakū
nai gerai su kariuomene san- Su jais užpuldinės S. V. pak
*
raštį.
darbininkauja, darydami vo
kiečiams sunkius nuostolius".
Petit Parisien rašo:
Mes su didžiu greitumu nu
žengėme pirmyn penkias my
lias 25 mylių ilgam fronte.
Mūsų kariuomenė visur vokie
čius įveikia".
Kiti laikraščiai rašo, kad
daugybė karės medžiagos ir
belaisvių paimta.
Premjeras mato laimėjimus.
Premjeras Clemenceau pra
leido visą dieną fronte maty
damas prancūzus varančius
priešininką pirm savęs. Prem
jeras taip-gi aplankė pirmiau
paimtus miestelius į šiaurę
nuo Marne. Matė prancūzų ir
amerikonų kareivius stojan
čius mušin. .
Pergalė užganėdina Japonijos
imperatorių.

l$rew York, liepos 30.—W. H.
Workman, generalis vedėjas
Handley — Page Areoplanų
kompanijos, vėl maldauja, kad
valdžia tuo jaus veiktų pagal
jo pieno, kad siųstų 10,000
bombas mėtančių aeroplanų į
Prancūziją.
"Mes galime aeroplanus pa
daryti," jisai sako. "Galime
siųsti juos Prancuzijon. T u r k
me lakūnus su pajėgomis, ga
bumais ir išmanumais. Praei
tą savaitę daugelis jų prašė,
kad valdžia juos leistų lėkti
Prancuzijon.
"Galime Vokietiją sumušti
tokiuo būdu ir gauti ramybę
ligi liepos 1, 1919 ir, kas svar-į
biausia, galime daugybę ame-'
rikonų gyvasčių išgelbėti ir
parvežti savo kareivius to-j
kius, kokie jie išvažiavo.
" A r ne verta mėginti? Da
bar ne laikas gaišuoti. Vokie-j
tija gamina didžiausius aero
planus. J i e už metų laiko la
kios čia, naikindami miestus.
Mes privalome ta daryti pir
miau jos".

Laiške prezidentui Poincare
Japonijos imperatorius išreiš
kia, jog su džiaugsmų išgirdo
apie didelį narsių Prancūzijos
kareivių pasisekimą. Jisai pri
dėjo, kad turi progą išreikšti
savo didelį besigerėjimą ir
širdingą pasveikinimą.
LIEPOS 30, 1918.
Prez. Poincare jam atsakė,
kad Japonijos imperatoriaus
Chicago ir apylinkės. ~*
pasveikinimas ir linkėjimai
duos talkininkams
daugiau Šiandie gražus oras, vėsu;* ryj
toj šilčiau.
drąsos.
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Antradienis, Liepos, 30, 1918
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DRAUGAS
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Vlll-tas Am. L R.-K. Federacijos Kongresas.
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Pirkite "Draugo" Šerus J

DALYVAUKITE KONTESTE
Aštuntas Amerikos Lietuvių R. K. Fede
Sereda.
Sąjunga, Kuracijos Kongresas įvyks Baltimorėje 19—24 Rytas:—9:00—12:30—Moterių
"DRAUGO" BHVPROV* PRATIMĄ BJZMĮ, U2TA»
- nigų Sąjunga.
rugpjūčio šių 1918 metų. Prasidės panedėlį
BEOTA ttOLV UUTKALA,
19-tą rugpj. ir baigsis pėtnyčioj 24 rugpj. Tuo Po piet: — 2:30 — 6:00 Kunigų Sąjunga, Mo
Į keletą mėnesių turi trati parduota iėrų už $25,000.00.
terių Sąjunga.
pačiu laiku Baltimorėje įvyks metiniai seimai
Šerai ne tik neprapnlf, bet, greičiauiiai neš gerą pelną.
|
.Vakare: — 7:30 — 10:00 — Moterių Sąjunga,
šių mūsų organizacijų:
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie- =
Tautos Iždo posėdis.
1) L. D. S.
n$ Šerą.
2) Moksleivių Susi v.
Gera proga indėti pinigą i prakilnų ir pelningą bimj.
Ketvergas,
3) Spaudos Draug.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien
Rytas: — 9:00—12:30—Moterių Sąjunga, Blai
"•»
4) Moterių Sąj.
raštį į savo rankas; patapkime jo savininkais''.
vininkai, Laikraščių Sąjunga.
5) Kunigų Sąj.
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
Po piet: — 2:30 — 6:00 — Federacijos Kongre
6) Vargonininkų Sąj.
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
so I I sesija.
7) Blaivininkų Susi v.
Vakare — Vakarienė.
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
1800 W . 4 6 t h S t .
Tsi. McKiaicy 6114
C h l c a g o , III.
8) Tautos Fondas.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirsiiiiiiifsiiitiiiiiiiiiisMiiiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Kiekviena organizacija savo seimui turės
, Pėtnyčia.
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
sau paskirtą atskirą salę, gi į bendras Federa Rytas:—9:00—12:00—Blaivininkai,
Tautos
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams {komitetams,
cijos Kongreso sesijas visų organizacijų atsto
Antradienis, Liepos 30 d. Šv. Rbdonas ir Senenas,
Fondas.
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
vai
sueis
į
didžiąją
salę.
•
Trečiadienis, Liepos 31 d. Šv. Ignacas Lojolą,
Po piet:—2:30—6:00—Blaivininkai, Tautos
l šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
- Fondas.
Dflegatai lai pasiimi mandatus ne tik į
dovanų.
x
eso
savo organizacijos seimą, bet taip-pat (ant at Vakare:—7:30—10:00—Federacijos
1-oji DOVANA •— knygynas už $200.00 ir 3 kopijos |
APGINA SVETIMŲ KALBŲ skiro lapo popieros) ir į VHI-tą Federacijos
I I I sesija ir jojo uždarymas.
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
LAIKRAŠČIUS.
Į Federacijos kongresą galės siųsti dele
Kongresą.
i
kol "Draugas" eis.
gatus: parapijos po 3 delegatus (su žinia kun.
Pastarosios vokiečių ofensyKas dieną bus laikomos 3 sesijos: rytinė
Suv. Valstijų įstatimdavy2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
vos metu diocezijoje Soissons, stės reteliuose pastaraisiais nuo 9 vai. ryto iki 12:30 dieną; popietinė nuo klebono), b) visos gi draugijos ir centralinių
go" kopijas už dyką.
*
organizacijų kuopos — po 1. Jei tos draugi
Prancūzijoje, sunaikinta du laikais pakeliami balsai, kad 2:30 iki 6 vai. vakarą; vakarinė nuo 7:30 iki
jos, ar kuopos turi daugiau, * kaip 100 narių,
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do 3
šimtu bažnyčių. Iš jų šimtas karės metu šioj šalyj panai 10 vai. vakaro. Utarninke ir ketverge vakari tuomet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems
sulyginta su žeme, kitas šim kinti leidžiamus laikraščius nių sesijų nebus. Utarninke bus teatras — po 1 atstovą. Centralinių organizacijų valdy
asmenims.
koncertas,
gi
ketverge
—
bendra
vakarienė.
tas apgriauta.
,
bos gali irgi siųsti į kongresą savo reprezen
ne tik vokiečių kalba, bet ir
* Federacijos Kongresas turės 3 sesijas ir tantus — nedaugiau, kaip po tris.
ATSILIEPKITE!
visomis kitomis kalbomis. Sa Tautos Iždas — vieną sesiją. Panedėlį 19 rug
Diocezijoje Londono, Kana koma, tegu laikraščiai bus lei
Be to dar skaitome reikalinga pranešti,
pjūčio
kongresas
prasidės
iškilmingomis
miReikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių
jog šiomis dienomis visos prigulinčios prie
doje, vyskupas Michael F. džiami tik vienoj angliškoj
šiomis 9 vai. ryto. Po mišių šv. ir pamokslo Federacijos parapijos susivienijimai, sąjungos
Rašykite ftiuo adresu:
Fallon, aplankė Kanados ka kalboj.
bus didžiojoje salėje pirma sesija Federacijos ir draugijos, taip-pat Tautos Iždo nariai lab
riuomenę Anglijoje.
PasRtu
Antai senatorius King iš kongreso. (Seimų sesijos prasidės panedėlį
"DRAUGO" KONTESTAS ;
lankėsi karės fronte ir iš ten Utah federalin senatan pada po pietų). Tautos Iždo sesija bus seredos va dariai gaus dovanų knygą "Keturių metų Am.
Liet. R. K. Federacijos veikimas'' (1914, 1915,
Ohicago, Ulinoii.
1800 West 46th Street,
-:-:iškeliavo Ryman.
kare
7:30
—
10:00
P.
M.
Antroji
Fed.
Kongre
vė bilių, reikalaudamas, kad
1916 ir 1917 m.) — 173 puslapiai.
karės metu visi leidžiami sve so sesija bus ketverge po pietų 2:30—6:00 P.
Prie tos progos atsiliepiame į parapijas mimiimiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiotiiumniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii IIIIIIIIIII! ; IIIII^
Buffalo, N. Y., vyskupui timomis kalbomis laikraščiai M.) gi trečioji ir paskutinė pėtnyčios vakare
ir visas organizacijas, kaip centralines, taip ir
Jpersikėlus Philadelphion, gi butų panaikinti.
(7:30 — 10:00).
atskiras užsimokėti savo mokesnį Federacijai
katrais mums prisieina visuo
| Ibany, N. Y., vyskupui CuVisų seimų posėdžių paskirstymas toks ir Tautos Iždui, už šiuos 1918 metus. Parapi
Tečiau tokiam negirdėtam
met susidurti ir bendrai dau
> mirus, New Yorko probus:
jos
aukoja
kiek
pasigali.
Centralines
organi
pasaulyje sumanymui ne visi
gelį darbų atlikti visuomenės
>ie dvi vyskupiji neturi senatoriai pritaria. Kaikurie
zacijos moka į Federaciją po lc. nuo nario, gi
" D r a u g o " 140 riumeryj, š. dirvoje.
Fanedėlis.
į Tautos Iždų po 5c. nuo nario metams. At m., buvo padėta
ilgokas
kongreso atstovai gina sveti
Rytas:—9:00 — 12:30 — Fereracijos Kongre skiros draugijos moka į Federaciją po 2c. nuo straipsnis vardu "Nelaimin
Todėl Redakcijos pareiga
mų
kalbų
laikraščius.
Pasta
^rdo (Kanada) ma
nario, gi į Tautos Iždą po 10c. nuo nario me gi Broliai". Ten išreikšta tuos gerbiamuosius mūsų bro
so I sesija.
rųjų
eilėje
yra
ir
kongresmals -tas šimtu dol. bausmės
Po piet: — 2:30 — 6:00 — L. D. S., Mokslei tams. Nariai labdariai moka kas met į Tau daugelis netakto, įsikarščia lius lietuvius atsiprašyti, ir
nas
Sabath
iš
Illinois
valsti
tos Iždą po $25.00. Mokant Federacijai nei
viai, Spaudos Dr.
ir dar teismo lėšomis nubauvimo, užgauta be joTdo reika šiuemi pataisyti tas visas
jos.
Vakare: 7:30 — 10:00 — L. D. S. Moksleiviai, kia rašyti čekis vardu kun. V v Matulaičio ir
lė viena kiaušinių pirklį, kurv
skriaudas, nesmagumus ir ki
siųsti kun. F. Kemešiui (4943 W. 15th Str., lo kaikurie plačiai žinomi
Kongresmanas Sabath dau
Spaudos Draugija.
laugelį kiaušinių sunaikino,
Cicero, 111), mokant Tautos Iždui reikia ra žmonės ir dalykai pastatyta tokius nesusipratimus, ku
:ad tuo būdu padidinti kiau geliui laikraščių pasiuntė at
pakėlė
paminėtas
šyti čekis vardu kun. S. J. Čepananio ir siųsti #ne tokioje šviesoje, kokioje riuos
Utarninkas.
virą laišką gindamas svetimo
;iniams kainą.
straipsnis, skaudžiai juos intikrai turėtų but.
se kalbose leidžiamus laikraš Rytas:—9:00-12:30—L. D. S.,
Mokslei kun. F. Kemešiui.
Šiomis dienomis visi neužsimokėjusieji
Suprantama, veikiant kata tardamas bloguose noruose ir
viai,
Vargonininkai.
čius.
Liepos 22 d., š. m., miestas
gaus laiškelius su priminimais. Labai butų likiškoje ir tautiškoje dirvoje darbuose. Ir šiuomi taigi tas
J i s tarp kitko rašo:
Po piet: — 2:30 — 6:00 — L.D.S., Moksleiviai, svarbu, kad prieš kongresą visi atsilygintų.
Jleveland paminėjo 122 metų
mūsų veikėjams dažnai pasi mielai padaroma.
"Atkreipta mano doma į
Am. Liet. R. K. Federacijos
Vargonininkai.
sukaktuves nuo savo įsteigi pastangas, kurių tikslas pa
taiko susiginčyti už nuomonių
Mes gerai žinome, kad tok
Vakare:
—
Teatras
—
Koncertas.
Sekretarijatas.
mo. Viešajam piliečių susirin naikinti svetimose kalbose lei
skirtumą. Bet ginčai ir turė sai p. Benediktas Butkus, p.
tų pasibaigti tik ginčais, ne Dimša ir kiti yra praktikuo
kime kalbėjo vieno miesto džiamus laikraščius.
ant užkandžių kaipo pirmiaus
Prancūzijos vadas Joffre turėtų but jie išvelkami vie jantieji katalikai ir nieko
"Tokių žmonių, kurie mo
įsteigėjo pra-praanukis, A. E.
eidavome. štai ką yra ištaręs: "Alko šumon, neturėtų but padeda bendra neturintieji su socijaka skaityti tik savo įgimtoje
jleveland.
Dauguma mūsų giriasi ir holis, kuris sumažina mora ma spaudoje, kas yra jaučia listais, liuteriais ar ten kito
kalboje, šioj šalyj bus nuo ke
didžiuojasi nusipirkę už 50 les #ir, gamtines kareivių spė ma arba gyvu žodžiu sakoma. kiais katalikystės priešinin
milijonų.
Upėje Maumee, vakaruose turių ligi penkių
dolerių Laisvės paskolos, kai kas, yra akiveizdoje apgyni Gi jei kitaip pasielgiama — kais.
įiuo Gny McCurdy, atrasta Ant nelaimės, tų žmonių at
(Iš Catholic Temperence
tas ir reiškia didelį netaktą ir
po kad butų padarę didžias mo tautos tikras kirminas.''
liekamojo
darbo
pobūdis
yra
Pilnai pasitikime, jogei a|;erai užsilaikęs mamuto dan
Avocate).
įsikarščiavimą,
kas
sukelia
aukas šaliai, kuri mųs pra
Vance Thomson šitaip atsi
as, sveriantis 2 ir tris ketvirt- tokios rųšies, kad nors su di
teityje mes, kaip ir pirmiau,
Nekuomet nebūta Ameriko šė.
daug nesmagumo kaip užgau
džiausia
sunkenybe
ir
pastan
liepė:
" V y r a i įkaušę neko
lalis svaro. Nesenai tos pa
bendrai darbuosimės ir veik
je tokio atjautimo reikalo
tiems
žmonėms,
taip
ir
pa
gomis
mokosi
šiaip-taip
susi
Bet
kartkartėmis
pamaty
voja — tiktai barasi arba
nos upės krante buvo atrasta
sime kaip tautos, taip šv. ti
blaivybės, koksai
šiandien dami kareivius gatvėmis markalbėti,
bet
niekuomet
jie
ne
plusta. Tai ne drąsa, ką žmo čiam rašėjui.
įjiastodonto iltis.
pramoks skaityti angliškai. randasi—jau laikas, kad sa- šuojančius su plevėsuojamo nės gauna iš svaigalų.
" D r a u g o " Redakcija visuo kėjimo gerovei.
Ką
vymeilė pasiduotų didžiam mis vėliavomis ir bubnais, iš
Redakcija.
jie gauna iš svaigalų, tai yra met akyliai ir su atsidėjimu
; Laikraštis Vienna Klinische Kad prasilenkti nesusiprati
uždaviniui karės išlošimo.
leidžiame kelias ašaras iš a- apsvaigintoji tikro pasiutėlio tėmyjasi, kad dienraštyje de
frosheuscrift
praneša, kad mo, tiksli) ir siekinių, kas turi
ŽYDŲ VARGAS LIE
dami raštai butų teisingi, ne
Parkeliavusieji iš karės lau kių ir ant valandėlės nuliūs logiką.'' '
mogaus riebumais pasekmin but atsiekta šioje karėje; kad
TUVOJE.
būtų juose užgauliojimų ir
iai gydoma kareivių žaizdos, supažindinti su mūsų įstaigų ko mums praneša, kad dar tame.
Tautos bekovodamos greitu šmeižtų tų žmonių, su kuriais
Kartais skaitome laikraš
įpač gilios ir pavojingos. Tie principais; kad supažindinti mes ligšiol neatjaučiame bai
laiku ištyrė, kas' yra tikrasai mus riša bendrasis katalikiš
Pusoficijalis vokiečių spau
Vien kartas čiuose, kaip hunai iškonevei
Jebumai yra gaunami opera- juos su demokratine mūsų senybių karės.
jų priešas. Tai ne teutonai ir
dos biuras (Wolff) praneša,
wjų metu.
Pirm panaudojp- valdžios dvasia, ir kad juose nuo karto pamatome kokią kė beginklias moteris ir vai ne turkai — tai yra alkoho koje ir tautiškoje dirvoje vei
kimas, su kuriais prisieina kad Lietuvoje tuksiančiai žy
trimitų kučius. Tokiuo būdu kyla mu lis.
• sterilizuojami, paskui su- padidinti patrijotizmą, taip parodą, misinginių
žengti prie vieno ir to paties dų atsidūrę baisiausiam var
Kryžių, myse piktumas ir noras atfldomi ligi kraujo temperatū reikalingą dabartiniuoju kri muziką, Raudonąjį
ge ir skurde, nes, girdi, Ame
Taip tai Prancūzija, Angli idealo.
tišku musij tautinei egzisten laisvės paskolos atsišaukimą. keršinimo, pagrūmoti kam su
ra ir įšmirškiami žaizdon.
ja ir Rusija susidūrė gg savo
cijai momentu, gi kas gali Tie dalykai visai neišrodo kumščia.
Tečiaus turint ir geriausius rika atsisakė leisti žydų or
įvykti vientik iš susipratimo, kaipo karės laiku miestai, na
Tuom tarpu kaikurie* šios tikruoju priešu — bet jų prie norus pasitaiko iškrypimų iš ganizacijoms siųsti pinigus į
SUAREŠTUOTAS HAMneprivalome perkirsti vienati mai.
šalies geriausieji asmens pasi šas stengiasi pastatyti di tikrojo užbrėžto kelio. To Lietuvą.
]
MERLINGAS.
nio kelio, taip daug reikalin
džiausias jėgas, kokių dar kius iškrypimus visuomet rei
Kad palengvinti kiek žy
Nėra pas mus sugriautų na švenčia apgynimui mūsų tei
go propagandai.
žmonijos istoriją lig šiol ne kia tuojaus pataisyti, vardan dams, šalies viršininkas indamų koryčių ir bažnyčių. Mu- sių ant žemės ir ant vandens,
JNew York, liep. 30.—Čia su"Svetimose kalbose laikraš SIĮ gatvės tokios jau, kaip bu mes juos gerbiame ir godoja buvo regėjusi, nes jis gerai ži teisybės parodyfi žmonėms, vęs 200 tūkstančių markių
ještuotas svetimųjų
kalbų čiai yra vienatinė priemonė
no, jei praloš šitą karę, tai bus kad taip nėra, kaip* yra. nuro
vo pirmiaus, o mes einame mo užtai.
Ikraščių sąjungos pirminin- supažindinti žmonės su didele
kriukis doma, kad nuo suklydimo nei vyriausiajam rabinui.
Gal milijonai mūsų vaikų užbaigtas su juomi
| s ir paskelbimų agentūrom kiekybe nepaprastų atsitiki
Patys
vokiečiai
Lietuvą
turės iškeliauti iki pasibaigs ant visados.
•vien'as iš mūsų nėra liuosas.
pnadžeris L. X. Hammer- mų, kurie seka su negirdėtu da.
apiplėšė, gi dabar kitiems iš
Esu įsitikinęs, kad tok karė kovoti iš visų pajėgų,
"Kovojame su Vokietija,
ig. Jis kaltinamas už tai, greitumu. Tie žmonės, katrie sai žingsnis butų priešingas kad sustabdžius kraujo goži
metinėja. ,
Austrija ir svaigalais", sako
d nuo vokiečių 1915 metais duoda tokius milžiniškus pa mūsų šalies reikalams, pa mą baisiausį.
Paminėtame
straipsnyje
Lloyd Greorge, Anglijos va
vęs $205,000 už apgarsini- tarnavimus mūsų kasyklose, kenktų mūsų svarbiausiems
J I N A I VERKIA.
Bet yra vienas dalykas vi das' — šiandien Anglijos prie "Nelaimingi Broliai" be jo
s, tuomet daugel laikraš- dirbtuvėse ir kituose darbuo interesams.
Esu įsitikinęs, sam pasauliui aiškiausias be šas yra kartu ir Amerikos kio reikalo ir rūsčiai buvo už
pse paskelbtus, kad Suv. se, nekuomet negalėtų mums kad svetimoji spauda buvo žiūrint į karę — tai yra, kad
gauta ir įžeista pp. Benedik
I š Gene va pranešama, kad
priešas.''
lstijose nebūtų gaminama duoti tokio širdingo parėmi tuo centru, kurs sulaikė ne mes turime kovoti ne vien su
tas Butkus, Dimša, Ą. Karei vokiečių kaizerienė su savo
x
:
Kuij.
P.
Saurusąitis.
unicija talkininkams.
va, J. Eiijošius ir kiti. Buvo jauniausiuoju sūnumi Joachi
mo, jei ne svetimose kalbose ramybes, kokias mėgino su kaizeriu, bet ir alkoholiu.
pasakyta, kad kai-kurie iš jų mu aplankiusi ligonines mie
ftios pinigus yra gavęs Dr. leidžiami laikraščiai, kurie kelti tie, kam to reikėjo. Ta
Šios karės didis generolas
vaduojasi socijalistų, gi kiti stuose ties Ręnu. Tose ligo
PIRKITE
mėly iš laikraščio New nuolat praneša apie visokius tai labai meldžiu, kad dcl ir vadas kuris drįso pasitikti
liberalų smegenimis.
Būva ninėse prikimšta tūkstančiai
k Evening Mail, kurs bu- atsitikimus, komunikuoja ar augščiau paminėtų priežasčių šitą nuožmiausią priešą ir
»• • • • i
pažymėta, kad kai-kurie iš jų sužeistų vokiečių
kareivių.
parsidavęs vokiečiams. Dr. gumentus, šaukia juos labjaus tuos laikraščius palikti neda parodyti svaigalų pavojų, tai
ir pasiliksią "nelaimingi rėks Visas tas baisenybes išvydusi
ely tuos pinigus atidavęs mylėti pasirinktą šalį ir pa rant jiems nesmagumų.
Lloyd George, Štai kaip jis
niai, amžini pastumdėliai ki kaizerienė, sakoma, apsiver
merlingui ir šitas išdavęs didinti # darbo išnašumą.
" Užuot juos panaikinti, -ar išreiškė tą baisųjį priešą:
tų,, kuriems- tik užeis ukvata kusi
^vitavimą ne Dr. Rūmely,
WAR SAVINOS StaMPS
" E s u į įtikinęs, kad šiuo lai ba jtems kenkti, reikia jiems "Kovojame su Vokietija, Au
juos stumdyti."
ISSUED VT THE
Dr. Albert, vokiečių am- ku kokio nors svetimos kal pagelbėti, idant jie ir toles- strija ir svaigalais. Kiek aš
UNITED STATES
ados finansiniam palydo- bos laikraščio uždraudimas, niai galėtų pildyti savo patri- matau, tai didžiausias priešas
Tais ir kitais žodžiais tik
Ir Bonds
Ir Pardt
GOVERNMENT
Telkia*
darbM.
yra svaigalai''.
pasirodytų nedovanotina klai- jotinį veikimą."
m rai įžeista paminėti vyrai, su
So. Lft Solis S t ,
įtoo m
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sudainavo dvi daini. P-nia M.
I!illl)IIIIIil«l!WIIIIIIIIIIII!lll!lllll
Adamonienė ir p-lė Strazdaitė
puikiai padainavo soio. Pas
kui buvo skambinimas ant pi- Po valgiui neužmiršit, kad geriau
* • *
sias vaistas tavo skilviui yra BATO- f jano keturiomis rankomis. UTIC. Prašalina visus nesmagumus
tos, vtduflu M'gos paeina iš negero suNEWARK, Nr J .
ir žinios apie T. F . skyriaus Ant galo choras dar sudaina- virškinimo, o tas reiškia,, kad reikia
pamėginu viena* Parduodama pas
vo
keletą
dainelių.
pasekmes
bus
garsinamos
visus
aptiekorius.
Pradėkime darbą.
"Drauge".
%į
Programas publikai labai
Tautos Fondo 1-mas sky
Kaip dr-jų, kuopų, taip ir patiko, kas liudija, kad rankų L, R. K. LABDE. SĄ-GOS
rius suprasdamas tą nepapra
stą svarbą, kuri turi stovėti pavienių naujų narių rinkikų plojimui nebuvo galo. Garbė
CENTBO VALDYBA.
prieš kiekvieną lietuvio akis bus vedama atskaita: kiek vargonininkui ir choristams
Dvas. vadovas kun. Myko
tai gelbėjimas savo nelai katras prirašys, ir tuojauš po už sutaisymą tokio gražaus
mingųjų brolių Lietuvoje ir Naujų Metų bus paskelbta programo. Užsibaigus progra- las Kruzas, 3230 Auburn ave.
kova už Lietuvos neprigulmy- kiek katras narys prirašė nau mui prasidėjo lietuviškos žai Chicago, UI.
smės, kurios tęsėsi iki vėlu
be. Žinodami, kad T. Fondas jų narių
Pirm. Antanas
Nausėda.
m
a
i
Vakare
Buvęs.
Liepos 31 d. būtinai turi
šiandie y r a vienintelė Lietu
1658 Wabans(a ave., Chicago
IEKVIENA kenutė Beef'o, kožnas kum_
vos ir lietuvių viltis, savo lai pribūti susirinkiman visų drDL
SPRING
VALLEY,
ILL.
reta ir peržiūrėta ir vėl peržiūrėta su
kytame susirinkime liepos 14 jų bei kuopų atstovai, kurie
Viee-pinEL Pranas Very
d. iškėlė savo obalsj ir pasi- dalyvauja T. F . skyriaus su
reta i r peržiūri retai i r vel peržiūrėta su
ga, 4539 So. Marshfield ave.
-Ačių
gerb.
mūsų
tautos
vei
rįžo sutraukti 1000 narių prie sirinkimuose del pasitarimo.
kėjams, kad jie ir mūsų ko Chicago, Dl. *
dideliu rūpestingumu ir saziniškumu, pakol
T. F . 1-mo skyriaus Newarke
Tad visi kas gyvas j darbą.
lonijos neaplenkia. Štai gerb. Nut. rast. Julijonas Šliogeris.
iki Naujų Metų.
galima uždėti Wilson vaizbaženklį "The 'Ali
J. B.
Dr. J . Bielskis pravažiuoda 1424 So. 50th C t , Cicero, UI
T. F . nariai širdingai pri
son Label" mušt "Protect your Table".
mas sustojo mūsų kolonijoj h*
Fin.
r
a
s
t
A
lėks
Dargis,
726
SIOUX
CITY,
IOWA.
ėmė tą sumanymą" ir sveikina
prakalba nupiešė tautos gyvy
\
su džiaugsmu. J i e suprato,
bės pusią, jos priešus, para W. 18th st., Chicago, DL
Visus šiuos dalykus patvrę inspektoriai ir
Po ilgo laukimo galiaus su
Iždin. kun. Antanas Staniu
kad įvykinti tą savo iškeltą
gino pažinti juos ir iš savo
užžiurėtojai saugoja su dideliu rūpestingumu
obalsį 1000 narių T. F . 1-mam silaukėm naujo klebono gerb. tarpo
prašalinti.
Taipgi kynas, 2634 W. 67th St., Chi
J.
Aleknavičiaus,
skyriui iki Naujų Metų nebus kunigo
daug kalbėjo apie laisvę ir cago, DL
ir loyališkumu, tatgi apie švarų padarymą šių
taip lengva ir nemažai reikės kuris atvyko subatoj, liepos Tautos Tarybos veikimą. Po
DIREKTORIAI:
dalykų negalima nei abejoti.
padirbėti. Bet jie visi supra 20 d. Mirus a. a. geb. kun. prakalbi] parinkta aukų. Su
Visi Cnicagoįe.
to ir permatė tą savo pasi- J. Griciui, nuo 12 gruodžio rinkta 16 dol. 65c.
Aukavo
brėžtą darbo svarbą, jo reika 1917 iki šio laiko išbuvome be šie: kun. S. Bystrais 2 dol. ir Frank Veryga,
Po visų šitų peržiūrėjimų Wilson & Co.,
dvasiškojo
vadovo.
P
e
r
tą
;
lingumą ir naudą mūsų tėvy
P. Pranckevičius 2 dol. P o 1 4539 So. Marshfield ave.
inspektorių, valdžios inspektoriai, tuomet vėl
laiką lietu\\ų dvasinius reika dol.: S. Daunoras, J . Grigala Jonas Petraitis,
nei Lietuvai iš to.
peržiūri, kad viskas but gerai i r tiktai tuomet
Jie suprato ir tą, kad didi lus aprūpindavo vietos gerb. vičius, K. Dočkus, S. Viršilas,
4549 So. Talman ave.
nimas Tautos Fondo narių kunigai: Šv. Trejybės Kolegi V. Brusokas. Po 50c: J . Ivoš- Povilas Mažeika,
uždeda Suvienytų Valstijų ženklelį.
jos
profesorius
kun.
Benedict
'
skaičiaus yra didinimas ir or
kas, A. Pocius, P . Levanaus3315 Auburn ave.
ganizavimas galingos ir stip ir kun. A. Benignus. Velyki kas, P . Matusevičius, J . Pet Kun. Mykolas Krušas,
Absoliutiškas švarumas y r a reikalauja
rios armijos kovon už Lietu nės išpažinties išklausyti bu ronis, A. Kokevicius, B. J o  3230 Auburn ave.,
mas. Aštri hygieniška valdžia yra visuose
vos neprigulmybę. Tad nėra vo atvykęs kun. N. Pakalnis mantienė, M. Getautienė.
Juozapas
J
.
Elias,
ne mažiausios abejonės, kad iš Chicagos ir kun. A. TamaTaipgi' turiu priminti, kad
kampuose dirbtuvės užlaikoma. Taigi švaru
4600 So. Wood s t
liunas
iš
S.
Omalios.
Ilgai
T. F . 1-mo skyriaus nariai vi
p. Janavičius už svetainę ne
mas y r a vienas iš pirmiausių dalykų šioje
Kun. Antanas Staniukynas,
neturint
savo
klebono
vi
si kaip vienas sfo?> prie dar
ėmė 1 dol. 50c, kurioje buvo
N
2634 W. 67th s t
firmoje.
'
bo, kad savo iškeltąjį obalsį siems labai atsibodo. Dabar laikoma prakalbos. J o tas
4 \ *}į
visi
džiaugiasi
susilaukę
nau
padaryti kūnu. Bet vien T.
prakilnus darbas • paskaityta Kun. F . B. Serafinas,
Nedėlioj, liepos kaipo auka. Kaip kalbėtojui,
2327 W. 23rd PI.
F. narių gal yra permažai, gal jo klebono.
21
d.
priėjo
pilna
bažnyčia
butų per sunkus darbas arba
taip ir aukotojams, varčiau Kun. Alex. Skrypk*,
y
ir tas pats darbas, kuris pats žmonių pamatyti ir išgirsti Lietuvos laisvės, ačiū.
4557 So. Wood s t ,
naujo
klebono
pamokslą.
• už save kalba ir sako, kad šis
Po šių Dr. J . Bielskio pra And. Bruožiu
Naujas
klebonas
labai
gra
prakilnus darbas yra ne vien
kalbų visi triukšmadariai ir
"Shiorncuk
653 W. 18th « t
VVJLSON a c o tfftut, eyuvtanteff
žu
pamokslą
pasakė.
Linkė
T. F . narių darbas, bet dar
kreivaminčiai nuleido noses Boleslavas Sekleckis,
jo
visiems
ilgiausių
metų
ir
V \7 "bas kiekvieno lietuvio, kiek
žemyn, nes kalbėtojas nurodė
3427
Auburn
ave.,
CHICAGO
vienos lietuvės, darbas visų vienybėje gyventi su visais, aiškiausioje
šviesoje
tokių
*
žmonių, kas tik jaučiasi save taipgi žadėjo sykiu darbuoties žmonių klaidingumą.
lietuviu. Tad pradedami šį iš visų savo spėkų del bažny
Ilgai atminsime Dr. J . Biel DRAUGYSTĖS ftV. JONO
čios
ir
mūsų
labo.
Mes
tiki
prakilnųjį darbą ir kviečiame
EVANGELISTO VALDYBA
skio prakalbas.
Puer.
mės,
kad
gerb.
klebonas
dauvisus, kad visi kaip vienas paOhlcago. Dl
giaus
del
mūsų
darbuosis
ne
OGLESBY.
ILL.
kartotumėm tą T. F . 1-mo
Tuojau po
A. Leknickas, pirmsėdis,
sk. iškeltąjį obalsį ir pakarto gu kad žadėjo.
a
Gerb.
Dr.
J
.
BielskU
laikė
sumos
įvyko
parapijos
pusme
708
TV.
PL
ję, stotume į darbą, nepaleis
dami jo nekados iš savo min tinis susirinkimas, kuris ir prakalbas apie Lietuvos lais S. Dargis, pagalbininkas,
.
.
.
pripuolė
toje
nedėlioj
būti.
Į
vę
ir
kas
yra
tos
laisvės
prie
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ties pakol patys aiškai savo
638
W.
18
s
t
Dr. D. J. BAG06IUS
darbo
vaisius
pamatysim. Šį parapijos susirinkimą ir šai. Papasakojo ir apie L.
LOCTUVIS GYDYTOJAI
IR CHIRURGAS
Šiuo savo pražymu, prisidėti klebonas buvo užprašytas. A- Tarybos veikimą. Kalba vi P. 01šewskis, prot. r a s t
10711
SO. MICHIGAIf A T I ,
tėjus
jam
į
susirinkimą,
tuo
siems
patiko.
Socijalistai
ir
2022 S. Union ave.
prie mūsų pradedamo darbo,
ROSBLAND, ILLINOIS
Tik ką išėjo i i spaudos naajagadyniska operete « • ! — • • • — ,
kreipiamės lygiai į visus kaip jauš susirinkimas tapo atida gi ramiai sėdėjo, kaip nudieg A. Yokubaitis, fin. rast.
kuria parade gerb. Kun. P. B. Serafinas. Muzika sukomponavo gerb.
į pavienias ypatas, taip lygiai rytas su malda, kurią pats ti. Aukų surinkta 13 dol. 30c.
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabarttniems i«*fc»—,
c
2006
S.
String
s
t
klebonas
atkalbėjo.
Šiuo
su
Aukojo:
kun.
S.
Bystrais
i
ir į mūsų gerbiamas dr-jas,
Kaina Jos yra labai maža, nes tik 16e. o i riena. Ag—ts—si
sirinkimu
klebonas
labai
buvo
dol. ir F . Norkus 2 dol. F. A. Grisius, kaserius,
M nuoš. neleidžiame. Reikalaukite pas:
kuopas ir ratelius, kad jos vi
užganėdintas, nes viską rado Norkus ir svetainę
prakal
732 W. 19 st.
sos stotų mums talkon.
gražioj tvarkoj. Visus reika boms davė už dyką. Po 1 dol.:
Draugas Publishing Co.
3 1 0 9 So. Morgan Street
Labai gražų ir prakilnų pa lus, pinigus ir visas bylas per
E
S. Motuzas, A. Davidonis, J.
CHICAGO, ILUNOIf
1800 West 46th Street
Chicago, lll.
vyzdį par odė L. Vyčių 29-ta žiūri ir apmoka parapijos ko
Valandos: — 8 iki 11 11 irto;
Gigas, J . Alijošius, J . Degu I i i POIATOES HGHT
kuopa pažadėdama surinkti" T. mitetai ir iždininkas. Klebo
aillllllll!!l!!l!f!lll!l!!llllffl*r<!lll!llff!ff!Tit?II!!?!!??!!!!!f!n!!?l!!!!;::m!l!IIHIIIIItmtNi
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tis, A. Degutis ir M. Naruta
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare.
F. sk. 100 naujų narių.
TKay Save'Vheat/
nas į parapijos pinigiškus rei vičienė.
Telefonas Yards 6082
Tikimės, kad ir daugelis iš kalus niekur nesikiša. Viską
Labai malonu, kad ir Ogdont"
mūsų dr-jų tą patį padarys.
komitetas turi atlikti ir pri lesbiškiai su aukomis nepasi
Visi, kurie tik šitam mūsų žiūrėti.
liko užpakalyj kitų. Dux.
darbui prijaučiate, meldžiame
Tel. Cicero 252.
fcread 1
Vakarė buvo surengtas gra
susirinkti seredos vakare, lie
GRAND RAPIDS, MICH.
XJ S. f O O O JM>.Ml*tf*ŠfB<A'naH
pos 31 d. į Lietuvai svetainę, žus programas priėmimui ir
Valstijoj
New
Jersey;
Kainuoji
10c
atvažuoti
iš
LIETUVIS GYDYTOJAS
pagerbimui
naujo
klebono.
IR CHIRURGAS
ten bus išdalinamos naujiems
1
dideliu miestu; i i Gimdom į Philadelphia
4847
W.
I4th St.,
Cicero, IU.
ftrand
Rapids
diocezijojf
nariams rinkti tam tikros kny Prisirinko pilna svetainė žmo
VALANDOS: nuo 9 iki 11 išryto,
nuo 8 iki 6 po pietų, nuo 7 iki
Farma 53 akrų užsėta ir išarta su gražias budinkais, kaina
gutės ir visi drauge galėsim nių. Visųpirma buvo suloštas įvyko permainos. Šiomis die
9 rak. NedėiiOinis: nuo f — l t .
nomis
atėjo
žinia
iš
Apašta
PARSIDUODA
$5900.00, įnešti reikia $1900.00.
pasitarti apie
pradedamąjį gražus vienaveiksmis veikalė
80 akrų ukė netoli nuo Detroit, 7
Farma 18 akrų užsėta ir išarta, 2 namai, vienas mūrinis,
lis — "Svarbi
Priežastis' \ liško Sosto, kad J o Malonybė kambarių
darbą.
namas
ir kiti reikalingi
Grand Rapidso vyskupas M. budinkai labai geroj vietoj, arti prie
antras medinis abudu dideli. Kaina $4500.00, gera del dviejų
Nors tai darbas, rinkimas kurį gražiai sulošė p. K. Gamokyklos ir geležinkelio stoties, kai Mifiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
partnerių.
J. Gallagher tapo paskirtas į na $5,500. Del platesnių paaiškini
naujų narių, buvo varomas vi gelis, M. Kiškienė ir K. Ada
JOSEPH
O.
WOLON
mų
kreipkitės
šiuomi
adresu,
nes
Farma 24 akrų pusiau išarta ir užsėta, puse graži giraite,
Detroito vyskupiją.
Grand čionais randasi ir daugiau ūkių ant
sada ir kiek jau prasidėjo sy monienė. Pasibaigus lošimui
Lietuvis
Advokatas
namas naujas, gero medžio. Kaina $3200.00,
Eapids vyskupija tuo tarpu pardavimo.
29
So.
LaSalle
St.,
kių su iškeltuoju obalsiu, bet buvo iškelta Amerikoniška ir
Matt "VVayčunas,
Farma 22 akrų išarta ir užsėta, namas pabudavotas gaspaVakarais 2911 W. 22nd Street
Para lieko be vyskupo.
315 King Ave. Detroit, Mich.
galutinas ofensyvas prasidės Lietuviška vėliavos.
RockwelI 8999
<
doriškai. Kaina $3000.00
Gyventojas.
pijinis
choras
sugiedojo
Ame
Residence
Humboldt
97
tai liepos 31 d. ir trauksis per
Farma 20 akrų, namas ir stonia, biskis giraitės. Kaina
CHICAGO, ILLINOIS
rikos
ir
Lietuvos
himnus.
Po
$1200.00, reikia įnešti $600.00.
5 mėnesius. Susirinkimai T.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiii
Farma 11 akrų, išarta, namas ir kiti budinkai ir gyvuliai.
F. skyriaus valdybos ir nau- to vargonininkas J . Prakaitis
'U
*i Telefonos Boulevard 7179
Kaina $2200.00, reuua įnešti $1200.00.
jų narių rinkiką bus laikomi paprašė klebono užimti savo
A teaspoonful i
DR.
P.
ŽILVITIS
You sjy; T&t a.
NORINTIEJI PAGERINT
kiekvienos
seredos
vakare vietą ant estrados. Klebonui :notlra£
heapii\p tetfpoonfnL
DAKTARAS
SAVO DUVl
fijved each. meal for
ir
Visos tos farmos yra valstijoj N. J. arti Camden, N. J. ir
Lietuvių svetainėj. Visuose užėmus vietą, mažos mergai l'JOdąys
£or eacHoftte
IŠEINANT I š SUNKIAI DIR
CHIRURGAS
100.000.000 peison*
BANČIOS KLESOS.
Savo 1 luo
Philadelphia, Pa., arti Mokyklų, Bažnyčių ir didelių turgaviečių.
tuose vakaruose bus priimami tės V. Birželaitė įteikė pasvei 311
3315 South Halsted Gatvė
tKc
United
States
šose
valandose
galite
išmokti:
CHICAGO, ILL.
Čionais apsipirkę daugybė lietuvių ir lenkų. Galima rašyti no
Kirpti, sinti ir prosyti ant gerų
nauji nariai ir kitokie reika kinimo laišką, O: Sinkevičiū Bu&esaptkasb^iKthe
.:•:
mašinų.
rint informacijų arba tiesiai atvažiuoti į mūsų ofisą, kuris yra
lai apkalbami. Paprastai mė tė įteikė gyvų gėlių bukietą to supply tW a m aanmd
KURSAS
$15,
225,
235
ir
$50.
iotxea oi the natiort
kiekvieną dieną atdaras iki 10 valandai vakare, !r ^nedėlioj vi
ant lengvų išmokščių.
Ateikite
nesiniai susirinkimai, kaip ir nuo choro. Inteikus dovanas,
mm
•
^
• • •
są dieną.
šiandien i« mūsų mokykla ir per
v i>ada, bus laikomi
ko/ną choras užgiedojo "Pasveikini
Tel. Drover 7t42 I sitikrinkite.
POLISH and LITHUANIAN REAL ESTATE CO.,
3-čią pėtnyčią kiekvieno mė mo dainą" ir "Ilgiausius me
tus". Paskui klebonas padė1476 MOUNT EPHRAIM AVENUE,
CAMDEN, N. J .
nesio.
LIETUVIS DENTISTA8
Važiuoti iki Philidelphia, Pa., paakmi per vandenį iki Cam
Nauji nariai prisirašę prie kavojo visiems už >t»ip gražų
Valandos: nno 9 ryto iki 9 Tak.
den, N. #., paskui gatvekariais iki Woodlyne, kur atves jus iki
Nedėliomis pagal sutarimą.
T. F. skyriaus bus garsinami priėmimą, ' taipgi pasveikino
4712 SO. ASHLAND AVENUE
PIRKITE KAR*S TAUPY pat mūsų ofisui.
4
Drauge'* tuoj^us po prisira- visus ir linkėjo visiems ilgiau 1
arti 47-tos Gatvės.
I
=ss • • > " ! MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
iimui. Visos taipgi atskalos sių metų. Paskui choras d a r

Lietuviai Amerikoje
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dis sako:
K u r y r a vienybė,
ten ir g a l y b ė " , l ' a i p bus i r su
mumis. Suvienytomis spėko
Labd. Sų-gos Centro susi
mis nuveiksime didelius dar
MimnifiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiujiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiDuni
bus kaip tikėjimo, t a i p Die rinkimas įvyks seredoje, lie
DIDELĖS PASEKMINGOS CHICAGOS AUKOS KARĖ- BRIDGEPORTO KRONIKA. vo linkui.
Tik stokime pe pos 31 d., Apv. Dievo parapi
JE.
jos svetainėj, 7:30 vai. vakare,
PRAKALBOS.
tys petin į darbų.
prie Union Ave ir 18-jtos gat
Nei gužutis, nei meilės die•
•
Užmušti:
Vakar vakare Ciceroje įvy
vės, Chicago, 111. Bus labai
Vaitis " C u p i d " Bridgeporto
' NEDĖLIOJĘ
Pramogos.
Neužilgo
čia
įko didelės ir labai pasekmin
svarbių dalykų aptarimui. To
Seržantas Oscar Anderson, neapleidžia. Čia juodu visada
vyks
čiela
eilė
pramogų,
ku
gos prakalbos, kurios buvo 3345 Semi n a r y avenue.
dėl pageidaujama skaitlingo
suka.
I r štai juodviejų pa
rios
y
r
a
rengiamos
parapijos
bažnytinėje svetainėje. Kalbė
atstovų susirinkimo.
AVilliam P . Kooi, Dolton, sekmės:
naudai. Pirmutinė pramoga,
jo gerb. Dr. J. Bielskis apie 111.
Centro Valdyba.
Gužutis Motiejui ir Marijo kaip girdėt, bus krutamieji
Lietuvos reikalus. | padidintą
c
Seržantas Walter W. Wil- nai Bumblauskams
.— —
suteikė paveikslai rugp. 4, 5, 6 ir 7 «
Du 'Perstatymai
bažnytinę svetainę
daugelis
lert, 1939 Addison gat.
dukterį, kuriai prie krikšto dd. mokyklos kambaryje. Tų ' i RED. ATSAKYMAI.
žmonių bnvo susirinkę. Visi su
d u o t a s v a r d a s M a r i j o n a - J u l i - paveikslų
užvardijimas
yra
Pavojingai sužeisti.
didžiausiu, domumu klausėsi
jona; Steponui i r Marcelei " T h e V i c t i m " , o kitaip vadi
R. N. Barsis, BentleyvUle,
gerb. kalbėtojo gražių pasą
Lee Waslungton, 3022 War- Rumčikams — dukterę, kuri
nasi " S i e a l of the Confesion". Pa. — Kiekvienas lietuvis ga
kojimų.
ren avenue.
prie krikšto gavo vardą AI- Yra labai gražus, doriški ir li prigulėti prie " L i e t u v o s
f
Bernard F . Cummings, 4213 dona-Stefanija; Antanui ir OPo prakalbų žmonyse apsi
pamokinanti paveikslai. La Atstatymo Bendrovės' ir darreiškė neišpasakytas ūpas. Vi Nortb Lawndale avenue.
nai Ivanauskams—sūnų,
ku bai retai galima tokius pama buoties jos reikalais. Kaip
X
si daugiau nieko nenorėjo ži
ris y r a pakrikštytas A n t a n u ; tyti.
Pradžia 8 valandą vakare
stovi tos Bendrovės reikalai
noti, kaip tik po šios karės DU UŽMUŠTU, 7 SUŽEISTI J o n u i ir Onai Ripaliams —
ir koks jos naudingumas,
P
o
paveikslų,
tų
patį
mėne
matyti laisvą ir neprigulmin- AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ dukterę, kuri apkrikštyta var
sį, 11 d. bus išvažiavimas į klauskite informacijų adresu:
SE.
ga Lietuvą. Taigi kuomet vie
du Bronislava-Aldona; o Po
Bergman's G rovė, Riverside, 320 5th Ave., New York Ci
tos klebonas dar paragino su
vilui ir Cecilijai Šilkams —
'
111. Prie išvažiavimo jau ren ty, N. Y.
Du
žmogų
užmuštu
ir
7
su
x
sirinkusius sudėti aukų Tausūnų, kuris gavo vardą Povygiasi
iš
anksto.
Kaikurios
Išpažinties Paslapties Auka
nelaimėse las. Te auga mažieji tėvams
F. Daugielas.—Tamsta sta
tos Fondan, ty. Lietuvos rei žeisti automobilių
draugijos jau išrinko darbi
kalams, pasipylė gausiai au Chicagoje ir apielinkėje.
ant džiaugsmo, o
žmonijai ninkus ir darbininkes, vyčiai tai mums klausimų ir nepaKiekvienas privalėtų ateiti ir pamatyti tą paveikslą,
Svarbiausia
nelaimė
ištiko,
duodi savo adreso. Nežino
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Madunick pasidavė operacijai, porto apylinkės draugijų at nimas gerb. moksleivio J . Poš Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave.
Didelį kataliogą laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. paPirkite sau skuras, čeverykus Ir S
siunčiu kiekvienam, k a s prisius 3 c štampą.
Dirbuodamies sulig bevar- vildamosi, k a d . išgys. Tada stovų. Vyčiai, kaip girdėjau, kos kalbą priėmė su delnų
Rašyk:
•
TeL Drover. 8167
dinių pranešimų, detektyvai jam pasidarė blogiau, ir gydy išvieno nutarė imti dalyvumų plojimu, nes labai buvo užga kitus reikalingas dalykas čeverykams nuo mošų.
1
JUOZAPAS F. BURIK,
§
r n tojai pasakė, kad tik porą die Chicagos Vyčių Apskričio iš nėdinti.
suareštavo Ruth Sundell, 325?
Toliau jaunimas pa
* * D r a u g o ' ' šėrų žeidė
:-:-:-:
Chicago, I1L
Wentworth avenue, už daly nų teturįs gyventi. Tai-gi Ma važiavime.
įvairias
lietuviškas iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii U 3343 So. Halsted St.,
nutarė
ateityj žaisles ir paskui prasidėjo išvavimą apvogime J . M. San- dunick ir jo mylimoji nus pardavėjai
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiT
prendė
apsivesti.
smarkiau
pasidarbuoti
parda
sdack, brangakmininko, 6217
laimėjimas.
DR. SIGMUND MANN
J u o d u moterystės ryšiu su vinėjime šėrų; o draugijų at
South Halsted St.
Išlaimėjimas pateko ypatai
Daktaras ir Chirurgas
rišo
kun.
M.
Canic,
Saldžiau
stovai
priėmė
Bridgeporto
lie
Mergina, sakoma, yra myliturinčiai kortelę su numeriu:
MIESTO OFFISAS
sios
Širdies
parapijos.
Madųtuviškų
Organizacijų
Sąjun
MktdĘgm
Boulevard Bldg.
moji George Sandack'o, dabar
serija 29-ta No. 2, po vardu
Suite
922
esančio kareivio Camp Grant, j ™ c k Syveno po numeriu 10749 gos Konstitucijų, kurią suda T. Yočius, 6121 S. Winchester MUUĘįĖ Ave. k a m p . Washington
gatvės.
rė tam tikrai išrinkta komisi
Benslev a ve.
brolio apvogtojo.
Ave. Ši ypata malonės atsi Adynos 11 iŠ ryto iki 1 po pietų.
ja. Sudarymui minėtos kon
OFFISAS
Sykiu su mergina, suareš
lankyti pas P . Kviekų, 444I>
5146
W.
25th gaveė
tuota ir George Harris, 3253 DUONKEPIS ATRASTAS stitucijos į komisijų buvo pa S. California Avenue ir atsi Kamp. 52nd Ave.,
Cicero, 111.
EŽERE.
tekę
sekančios
ypatos:
gerb.
Adynos:
nuo
2
iki
4
Ir
nuo 7 iki
Wentworth a ve.,
Leo Pilot,
imti minėtą dovaną. *
9
vakare.
Nedėliomls
nuo 10
klebonas M. Krušas,
Jurgis
1636 W. Taylor g a t , ir Abe
iš ryto iki 12.
Minėtas vakaras užsibaigė
Home Blend vežimų
Lavonas
Bruno
Fisher, Petkus, Benediktas Butkus,
Telefonas Cicero 656
Cohen, 1619 South St. Louis
pardavėjai
ir
daug
su geru pasisekimu,
N a m ų Telefonas, Lawndale S525
duonkepio,
5455
North
Clark
Aleks.
Maselskis
ir
J
o
n
a
s
krautuvių parduoda ta
avenue.
P. K.
pačią kavų p o 8 0 a
gat., vakar išimtas iš Michi- Martinkus.
Hollywood
Bravo
bridgeportiečiams,
MIRŠTA NUO APDEGIMO. gan ežero, prie
Riešučių
GERIAUSIS
Sąmoninga gaspadine
DAIHY
COOOA
avenue.
Labai geras p o
SVIESTAS
F. B. BRACHULIS
kad susiprato sueiti ir suda visada turi savo namuose buteliuką
SVIESTAS
sulyginę s u m m l
D-ro Richter'io
r y t i vieną morališką kūną iš
E d w a r d Allen, 61 metų, 731
Lietuvis Advokatas
ATRASTAS NEGYVAS visų draugijų!
^
Attorney at Law
South 'Euclid
avenue, Oak
A
1
•
I
TAUKŲ
REZERVOARE.
, y E S T SIDE
105 W . Monroe, Cor. Clark St.
1644 W.Chicago a v 8168 W. I f a d s t
KORTH SIDE
Be abejonės, kad toks susi Neabejojantis būdas įtrinimui nuo
P a r k , mirė St. Mary's ligoni
skaudėjimo Reumatizmo, persišal1878
Milwaukee
av
1886 Bluelsland av
406 W.Divieion st
Room 1207 * Tel. Central 220
nėj nuo apdėgimų,
kuriuos
2064 Mllwaukee a v 2612 W. N o r t h a v .
David O'Mara, 5428 South vienijimas atneš mums daug
dimo, išsinarinimo ir tt.
SOUTH S I D E
726 W. Nortn av.
CHICAGO, I L i l N O I S
1046 Milwaukee A 1217 So. Halsted s t 8082 Wentworth a v 2649 Lincoln av.
Tikras tiktai su pažymėta marke
apturėjo nuo elektros Com- Marshfield avenue,
atrastas naudos, ypač tuose darbuose,
1610 W.Madlson s t 1832 So. Halsted s t 8427 So. Halsted s t 8244 Lincoln av
"IKARĄ"
Gyv.:
3112
So.
Halsted
Street
2889
W.Madison s t 1818 W. 12th s t
4719 a Ashland a r . 6416 N. Clark st
YlaoM aptiekoM arba
monwealth Edison kompani taukų režervoare, ^ i l s o n & k u r mums visiems
pridera 85c. ir 86c buteliukas
Telefonas Yards 9290
•tačial nuo
„
P. AD. RICHTER * OO.
joj, 1510 West. Division gat. Co. skerdyklose.
dirbti išvieno. Nes ir priežo 74-60 Wsthlngtoo
Street. Ntw York, « . Y.
.«
L»J»*gg«Lg.»J»».PJ»^M

CHICAGOJE.

PRANEŠIMAI.

1$ CHICAGOS IR APIELINKES KOLONUI),

ffl

Sv. Jurgio Par. Svet

Bridgeport 33rd Place ir A u b u r n Ave.

Rugpjūčio 4,1918
3:30 po piety ir 7:30 vai. vakare

RUGPJŪČIO 5,6 ir 7

THE VICTIM'
įžanga Suaugusiems 25c. Vaikams 10c.

t

y

?

DR. A. A. ROTH

Dr. G. M. GLASER

V. W. RUTKAUSKAS

su Viršuom 1 COLUMBUOS j M j t f M j IR REKORDŲ KRAUTUVE Į

BANKE

COFFEE
19c

PAIN-EXPELLER

46c

29c

£*!"**• 14C

41c

